 ۴راﻫﮑﺎر ﺑﺮای رﻫﺎﯾﯽ از اﻓﮑﺎر ﻣﺰاﺣﻢ ﺷﺒﺎﻧﻪ و
ﺧﻮاب راﺣﺖ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﯾﻮﻧﺲ ﻣﺮادی | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۰۴ ،دی ۱۳۹۸
ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺎ در ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﮐﺎری ﻫﻢ ﻣﺸﻐﻮل ﻓﮑﺮ ﮐﺮدن ﺑﻪ ﮐﺎر و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺴﺘﯿﻢ.
ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت در ﻫﻤﯿﻦ زﻣﺎن ﻫﺎ اﯾﺪه ﻫﺎی ﺧﻮﺑﯽ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎن ﻣﯽ زﻧﺪ اﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﺸﻐﻠﻪ ذﻫﻨﯽ
ﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪ اﺳﺘﺮس در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﮐﺎر ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه و ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﯿﺪار ﻣﺎﻧﺪن ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ
ﯾﺎ ﺑﯿﺪار ﺷﺪن در ﻧﯿﻤﻪ ﺷﺐ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت  Korn Ferryدر ﺳﺎل  ۲۰۱۸اﺳﺘﺮس ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮﻫﻢ ﺧﻮردن اﻟﮕﻮی ﺧﻮاب  ۶۶درﺻﺪ از

ﺷﺎﻏﻼن آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮاب ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ ﺣﺘﯽ ﺑﺪون اﺳﺘﺮس ﻫﻢ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮ ﻫﻢ ﺧﻮردن ﻋﻤﻠﮑﺮدﻫﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻣﻐﺰ ﻣﺜﻞ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺣﻞ ﻣﺴﺎﻟﻪ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی،
ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ،ﻗﻀﺎوت و ﺗﻔﮑﺮ اﻧﺘﻘﺎدی ﺷﻮد.

ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﯾﻨﮑﻪ اﻓﮑﺎر ﻣﻐﺸﻮش ﻧﯿﻤﻪ ﺷﺐ ﺧﻮاب را از ﭼﺸﻤﺎن ﺷﻤﺎ ﺑﺮﺑﺎﯾﺪ ،از راﻫﮑﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
در اداﻣﻪ آﻣﺪه ﭘﯿﺮوی ﮐﻨﯿﺪ.

 .۱ﻣﺸﮑﻞ را روی ﮐﺎﻏﺬ ﺑﯿﺎورﯾﺪ
ﯾﮑﯽ از راه ﻫﺎی اﺛﺒﺎت ﺷﺪه ﺑﺮای رﻫﺎﯾﯽ ذﻫﻦ از اﺣﺴﺎﺳﺎت و اﻓﮑﺎر ﺗﻨﺶ زا ﻧﻮﺷﺘﻦ روزﻣﺮه دﻏﺪﻏﻪ ﻫﺎ

روی ﮐﺎﻏﺬ اﺳﺖ .اﮔﺮ در ﮐﻨﺎر ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎ ﺑﻪ اﺗﻔﺎﻗﺎت ﻣﺜﺒﺖ ﻫﻢ اﺷﺎره ﮐﻨﯿﺪ ،ﺧﻮاب راﺣﺖ ﺗﺮ و ﻃﻮﻻﻧﯽ
ﺗﺮ در اﻧﺘﻈﺎرﺗﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ای ﮐﻪ روی داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﮔﺮوﻫﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺷﺐ روﯾﺪادﻫﺎی ﻫﻤﺎن روزﺷﺎن را
ﯾﺎدداﺷﺖ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺷﺎﻫﺪ ﮐﺎﻫﺶ اﺳﺘﺮس و ﻓﺸﺎر رواﻧﯽ ﺑﻮده و ﺧﻮاب راﺣﺖ ﺗﺮی را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽ
ﮐﺮدﻧﺪ.

 .2ﻫﻤﺪردی ﺑﺎ ﺧﻮدﺗﺎن را ﺗﻤﺮﯾﻦ ﮐﻨﯿﺪ
ﻫﻤﺪردی ﺑﺎ ﺧﻮد ) (self-compassionﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺧﻮد در زﻣﺎن ﺳﺨﺘﯽ ﯾﺎ ﺷﮑﺴﺖ و
ﭘﺬﯾﺮش ﻣﺸﮑﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ روی داده اﺳﺖ .در اﯾﻦ دوران ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از اﻋﻀﺎی
ﺧﺎﻧﻮاده دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﺷﺪه و ﺑﺎ وی ﻫﻤﺪﻟﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ،از ﺧﻮدﺗﺎن ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﮐﺮده و اﺟﺎزه ﻧﻤﯽ دﻫﯿﺪ
ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﺴﺘﻮﻟﯽ ﺷﺪه و ذﻫﻨﺘﺎن را ﺑﺮای ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﯽ آﺷﻔﺘﻪ ﮐﻨﺪ.
ﺑﺎ ﭘﺬﯾﺮش اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ در ﻣﻌﺮض اﺷﺘﺒﺎه و ﺧﻄﺎ ﻗﺮار دارﻧﺪ از ﺷﺮ اﻓﮑﺎر ﻣﻨﻔﯽ و
ﻗﻀﺎوت ﻧﺎدرﺳﺖ درﺑﺎره ﺧﻮدﺗﺎن رﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﯿﺪ .ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻫﻤﺪردی ﺑﺎ ﺧﻮد در ﮐﺎﻫﺶ ﮐﻢ ﺧﻮاﺑﯽ ﻧﺎﺷﯽ
از اﺳﺘﺮس در ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﺘﻌﺪدی از ﺟﻤﻠﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎی داﻧﺸﮕﺎه ﺗﮕﺰاس و »ﺳﻮن ﯾﺎت ﺳﻦ« ﭼﯿﻦ
ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.

 .۳ورزش را ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﺪ
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻧﺸﺎن داده ﮐﻪ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺷﺪﯾﺪ ﺑﺎ اﯾﻔﺎی ﻧﻘﺶ ﻣﻮﺛﺮ در ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻨﺶ ﻫﺎی

ﻓﮑﺮی ﺑﻪ ﺧﻮاب راﺣﺖ ﺗﺮ ﺷﺒﺎﻧﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺑﺎ اﻧﺠﺎم  ۳۰دﻗﯿﻘﻪ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻫﻮازی ﻓﺸﺎر
ذﻫﻨﯽ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﻮاب ﺑﻪ ﻃﺮز ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی ﺑﻬﺒﻮد ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.

ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت در ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺎی ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺷﺐ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ اﺧﺘﻼل در ﻓﺮاﯾﻨﺪ
ﺧﻮاب ﺑﺮﺧﯽ اﻓﺮاد ﺷﻮد ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﺟﺰو اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻫﺴﺘﯿﺪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت را ﺣﺪاﻗﻞ ۲
ﺳﺎﻋﺖ ﭘﯿﺶ از زﻣﺎن ﺧﻮاب اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ.

 .۴ﻣﺪﯾﺘﯿﺸﻦ ﮐﻨﯿﺪ
ذﻫﻦ آﮔﺎﻫﯽ روﺷﯽ ﺑﺮای ﺣﻀﻮر ﮐﺎﻣﻞ در زﻣﺎن ﺣﺎل و ﺗﻤﺮﮐﺰ روی اﻓﮑﺎر و اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺑﺪون ﻗﻀﺎوت
درﺑﺎره ﺧﻮد اﺳﺖ .ذﻫﻦ آﮔﺎﻫﯽ ﻫﻢ ﻣﺜﻞ ﻫﻤﺪردی ﺑﺎ ﺧﻮد ﺷﻤﺎ را از دﺳﺖ دﻏﺪﻏﻪ ﻫﺎی ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪی
ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ ﺧﻮاب راﺣﺖ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،آزاد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ روی زﻣﺎن ﺣﺎل دﯾﮕﺮ ﻧﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎی از دﺳﺖ
ﺳﺮزﻧﺶ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ و ﻧﻪ ﺑﯽ دﻟﯿﻞ ﻧﮕﺮان آﯾﻨﺪه ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد .ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻫﻠﻨﺪی ﭘﯽ ﺑﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ده

دﻗﯿﻘﻪ ﻣﺪﯾﺘﯿﺸﻦ ﺧﻮدآﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از ﮐﺎر ﺑﻪ ﻣﺪت دو ﻫﻔﺘﻪ ،آراﻣﺶ ذﻫﻨﯽ ،ﮐﯿﻔﯿﺖ و زﻣﺎن
ﺧﻮاب ﺑﻬﺒﻮد ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪی
اﺳﺘﺮس ﮐﺎری اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ اﻣﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﺎﻧﻊ ﺧﻮاب راﺣﺖ ﺷﻤﺎ در ﺷﺐ ﺷﻮد .ﺑﺎ ﭘﯿﺮوی از
راﻫﮑﺎرﻫﺎی اراﺋﻪ ﺷﺪه در اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺧﻮاب ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺘﯽ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده و ﺻﺒﺢ ﻫﺎ ﺑﺎ آﻣﺎدﮔﯽ ذﻫﻨﯽ و
ﺟﺴﻤﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی از ﺧﻮاب ﺑﯿﺪار ﻣﯽ ﺷﻮﯾﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

